
REGULAMIN WYPOCZYNKU LETNIEGO 
ORGAZNIZOWANEGO W 2021 ROKU  

PRZEZ CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKĄ ZHP 
 
1. Organizatorem obozu „Morska Przygoda” w Pogorzelicy jest Chorągiew Zachodniopomorska 

ZHP, z siedzibą przy ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin. 

2. W wypoczynku mogą wziąć udział dzieci w wieku: od 7-14 lat po wpisaniu przez 
rodziców/opiekunów na listę uczestników, zakwalifikowaniu przez organizatora i opłaceniu 
kosztów obozu przez rodziców/opiekunów uczestnika. 

3. Wypoczynek zorganizowany będzie na terenie bazy obozowej Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP w Pogorzelicy, zakwaterowanie w namiotach typu wojskowego – 
do dyspozycji łóżka polowe i koce, polowe sanitariaty, kuchnia i stołówka, terenowe miejsca 
programowe. 

4. Wypoczynek organizowany jest w dwóch turnusach: 

- I turnus: 8-17.07.2021 r. 

- II turnus: 17-26.07.2021 r. 
5. Termin zapisów - od 10.03.2021r. do wyczerpania miejsc, zapisy drogą elektroniczną za 

pomocą formularza zgłoszeniowego. Rezerwacja miejsca obowiązuje po zapoznaniu się z 
regulaminem i wpłaceniu zadatku w ciągu 5 dni od zapisu. 

6. Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi to 1400 zł. 

7. Od ceny podstawowej przewidziano zniżkę uzależnioną od terminu zapisu na obóz. Zniżka 
wynosi 100zł w przypadku zapisu dziecka i wpłaty zadatku (300 zł) do 15.06.2021. 

8. Kwota zadatku do wpłacenia wynosi: 
• 300 zł przy zapisie i wpłacie zadatku do 15.06.2021 r. 

I powinna być uiszczona w ciągu 5 dni od momentu zapisu na obóz. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wypoczynku nie zostanie zwrócona kwota zadatku. 
10. Opłat należy dokonać najpóźniej do 10 czerwca 2021 roku. Możliwość płatności w ratach po 

ustaleniu z organizatorem. Możliwość płatności Bonem Turystycznym po uzgodnieniu z 
organizatorem. Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest 
skreślenie z listy uczestników. Płatności dokonywać można na konto Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP, ul. Ogińskiego 15; 71‑431 Szczecin nr konta: 16 1600 1462 1026 
4705 3000 0004 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie w trakcie jego trwania, z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, koszty niewykorzystanego wypoczynku nie podlegają 
zwrotowi. 

12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed jego rozpoczęciem możliwy jest 
częściowy zwrot wniesionej odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator obozu potrąca 
poniesione już koszty, np. koszt wykupionych przejazdów uczestnika/biletów, zakupionych 
materiałów programowo-organizacyjnych, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp. 

13. Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, 
skierowanego do Organizatora ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być 
dokonany przelew. Jeśli odpłatność za udział w HALiZ została w całości lub części wniesiona 
przez pracodawcę rodzica/opiekuna uczestnika, zwrotu dokonuje się w pierwszej kolejności 
na rachunek pracodawcy, do wysokości jego wpłaty, zaś ew. pozostałą część zwrotu 
przekazuje się na rachunek wskazany we wniosku. 

14. Organizator wystawia fakturę za uczestnictwo dziecka w wypoczynku na prośbę rodzica. Aby 
otrzymać fakturę rodzic powinien przesłać na maila ksiegowosc@zachpom.zhp.pl informację 
o chęci otrzymania faktury oraz danych identyfikujących wpłatę. faktury będą wystawiane 
wyłącznie na dane osoby dokonującej przelewu (właściciel konta). Faktura może być 
wystawiona tylko i wyłącznie w ciągu 30 dni od daty dokonania zapłaty. Faktura zostanie 
wystawiona w ciągu 7 dni od przesłania informacji o chęci otrzymania faktury. 

mailto:ksiegowosc@zachpom.zhp.pl


15. O uczestnictwie w wypoczynku decyduje kolejność zapisów i wpłat zadatków. 
16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odebrania dziecka 

z miejsca zbiórki. 
17. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do dostarczenia do organizatora wypełnionej Karty 

Kwalifikacyjnej uczestnika oraz niezbędnych formularzy. 
18. W przypadku nieujawnienia przez Rodzica lub opiekuna prawnego choroby lub 

niepełnosprawności dziecka oraz nieumieszczenia o niej wpisu w karcie kwalifikacyjnej- 
uniemożliwiającej uczestnictwo w obozie, Organizator jest zmuszony do zerwania umowy 
oraz wydalenia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów. W takim przypadku 
rodzic/opiekun odbiera dziecko z wypoczynku niezwłocznie na własny koszt. 

19. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do umieszczenia w Karcie Kwalifikacyjnej informacji o 
przyjmowanych przez dziecko lekach oraz przygotować dziecku odpowiednią ilość leków, 
które zostaną przekazane wychowawcy w dniu wyjazdu. 

20. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

21. Na obóz uczestnicy nie zabierają cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w wypoczynku. 

22. Kontakt telefoniczny z dzieckiem będzie możliwy za pośrednictwem telefonu kierownika 
obozu – stosowną informację dotyczącą możliwości kontaktów z dzieckiem rodzice 
otrzymają przed wyjazdem na obóz. 

23. Wypoczynek odbywa się pod stałą opieką wychowawców, według opracowanego programu. 
Uczestnicy zobowiązani są brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz 
stosować się do poleceń opiekuna. Uczestnicy wypoczynku mają bezwzględny obowiązek 
stosowania się do poleceń opiekuna. Uczestnicy bez wiedzy opiekuna nie mogą opuszczać 
wyznaczonego terenu. 

24. W razie nagannego zachowania się uczestnika (niestosowanie się do poleceń opiekunów, 
stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych, celowe niszczenie mienia i niestosowanie się do 
regulaminu itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników, bez zwrotu kosztów. Uczestnik 
wielokrotnie rażąco łamiący postanowienia regulaminu może być odesłany z wypoczynku na 
koszt rodzica. 

25. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wypoczynku w trakcie jego trwania odpowiadają 
materialnie Rodzice lub opiekunowie prawni. 

26. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników wypoczynku. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie danego wypoczynku. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w sytuacji wystąpienia okoliczności 
rozumianych jako siła wyższa, lub w sytuacji, gdy decyzje i obostrzenia wydane przez 
odpowiednie instytucje i służby związane z występowaniem na terenie Polski pandemii wirusa 
Sars-Cov-2 uniemożliwią lub znacznie utrudnią przygotowanie obozu zgodnie z zasadami i 
realizację określonych celów organizacyjno – wychowawczych. 

29. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do 
celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej i Facebooku) 
pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania wypoczynku. 
Rodzic/opiekun/uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie 
wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym.  


